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പരിണാമം: പതിവ് േചാദ���
ദിലീപ് മ��ി�

|

Jan 17, 2015

പരിണാമെ��റി�് ഞാെന�തിയ 'ജീവെ� �ടി�് േതടി െചാ�യിേല�്', 'ജീവെ� �ടി�ം
പരിണാമ�ം', 'മ�ഷ��ം പരിണാമ�ം' എ�ീ േലഖന���് വായന�ാരി�നി�് ഏെറ
�തികരണ��ായി. വായന�ാ� ഉ�യി� ചില േചാദ����� ഉ�ര�ളാണ് �വെട -

1. എ�ാണ് പരിണാമം

ഒ� ജീവി �ത���ാദനേവളയി� ൈകമാ�� ജീ�കളി� മ�േ�ഷനി�െട (ജനിതക
ഉ��രിവ��ന�ി�െട) മാ��� സംഭവി�ാ�, അ�മായി ബ�െ�� ചില മാ���
അതിെ� സ�ാന�ളി� ഉ�ാകാം. ആ മാ��� ആവാസവ�വ��്
അ�േയാജ�മെ��ി� അത് ജീവി�െട നിലനി��ിെന തെ� ബാധിേ��ാം.
എ�ാ�, ചില ജനിതകമാ��� സ�ാന���് അതിെ� ആവാസവ�വ�യി�
��ത� കാലം ജീവി�ാ�ം അതിെ�തെ� ���െള ധാരാളം ഉ�്പാിദി�ി�ാ�ം
സഹായി�ം. അ�െന ആ ജീ�ക� വീ�ം തല�റക� വഴി ൈകമാ�ം െച�െ�ടാം.
ത�ലം ആവാസവ�വ�യി� ഏ��ം ന�ായി അതിജീവി�ാ�ം സ�ാന�െള
ഉ�ാ�ാ�ം േയാജി� ജീവിവ�ഗ�� െപ���.
ഇ�െന ൈകമാ�ം െച�െ��േ�ാ� ആ ജീ�കളി� വീ�ം മാ��� സംഭവി�ാം.
ഉദാഹരണ�ിന് നാ�തരം ന� മാ��� മ�േ�ഷനി�െട ജീ�കളി� ഉ�ായി
എ�ിരി�െ�. ഇത് നാ�തരം സ�ഭാവ-സവിേശഷത ആദ�െ� ജീവികളി� ��ി�ാം.
ഇതിന�ഥം ആദ�െ� ജീവിക� എ�ാം നശി�േപായി എ��. കാരണം അവ�ം
അവാസവ�വ�യി� ന�ായി ജീവി�ാ� കഴി���േ�ാ (മ�േ�ഷ�ക� ഉ�ാ��ത്
ഒ� ജീവി�് ആവാസവ�വ� അ�േയാജ�മ�ാ�ത് െകാ��).
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അവാസവ�വ�യി� ന�ായി ജീവി�ാ� കഴി���േ�ാ (മ�േ�ഷ�ക� ഉ�ാ��ത്
ഒ� ജീവി�് ആവാസവ�വ� അ�േയാജ�മ�ാ�ത് െകാ��).
��തായി ഉ�ായ നാ�തരം സവിേശഷതകളി� കാല�േമണ വീ�ംവീ�ം മാ���
വ�് �തിയ നാ�തരം ജീവിക� ഉ�ാേയ�ാം.
ക�ിേ�, ഒ� ജീവി ഇേ�ാ� പരിണമി� നാ�തരം ജീവികളായി, ഒ� മര�ിെ� ശാഖ
േപാെല. ഈ ജീവികളി� വീ�ം ശാഖക� ഉ�ാകാം. ഇ�െനയാണ് പരിണാമ�ി�െട
വിവിധ ജീവിക� ഉ�ായത്.
ഇവിെട �ധാനമാ�ം മനസിലാേ�� കാര�ം, ഓേരാ തല�റയി�ം ഉ�ാ�� മാ�ം വളെര
െച�തായിരി�ാം. ല��ണ�ിന് വ�ഷ��െകാ�ാണ് ഒ� ജീവിവ�ഗ�ിെ�
ആ�തി�ം സ�ഭാവ�ം മാറി മെ�ാ� �തിയ വ�ഗം ആ��ത്.
വളെര സാവധാന�ി� സംഭവി��താെണ�ി�ം, ��തി�് അ�േയാജ�മ�ാ�
�ണവിേശഷ�� ഉ� ജീവിക� കാല�േമണ നശി�േപാ�ം. അ�െനയാണ് ജീവികളി�
അവ�് ഏ��ം േയാജി� ആ�തി�ം, അവയവ��ം സ�ഭാവ��ം ഉ�ായത്.

2. പരിണാമം ഒ� ത�ി�് ശാ�ം ആേണാ; ഇത് െവ�െമാ�
സി�ാ�ം മാ�മാേണാ

ചാ�സ് ഡാ�വി� തെ� സി�ാ��� അവതരി�ി�േ�ാ�, പരിണാമം വിവിധ
നിരീ�ണ�� അടി�ാനമാ�ിയ ഒ� സി�ാ�ം (തിയറി) ആയി��. ഡാ�വി� തെ�
സി�ാ��ി�െട �ശ�നായി, വിവാദ�� ഉ�ായി.
എ�ാ�, അതി�േശഷം ജനിതകശാ��ി�ം മ���ായ �േരാഗതി ജന�ളി�
എ�ിയി�. അ�െകാ�് പല�ം പരിണാമെ� ഇ�ം ഡാ�വിെ� തിയറി മാ�മായി
െത�ി�രി�ിരി��.

3. പരിണാമ�ിന് െതളി�േ�ാ

ഡാ�വി� ആ�ഹി��േപാെല പരിണാമെ� പി�ാ�� അസംഖ�ം േഫാസി�
െതളി�ക� ഗേവഷക� കെ��ക��ായി. എ�ാ� ഇ�് പരിണാമം നിലനി���ത്
േഫാസി� െതളി�ക�െട മാ�ം പി�ബല�ാ� അ�. മറി�് ജനിതകശാ��ി�
ൈകവരി� �േ���ിെ� അടി�ാന�ി� �ടിയാണ്.
േഫാസി� െതളി�ക� കി�ിയാ� േപാ�ം അത് ജീവിക�െട ശാരീരിക ഘടനെയപ�ി
മാ��� വിവര�േള ന����. അവ�െട ശരീര�ി� എെ��ാം വിധ�ി��
േ�ാ�ീ�ക� ഉ��ാദി�ി�ി�� എ�ം ജീവിക��് എെ��ാം സ�ഭാവ�ണ��
ഉ�ായി��ിരി�ാം എ� വിവര�ം േഫാസി�ക��് തരാ� കഴിയി�. േഫാസി�
െതളി�ക� ഇ�ാെത തെ� െവ�ം ഡിഎ�എ േ�ണിക� താരതമ�ം െച�െകാ�് മാ�ം
ജീവിക� ത�ി�� ബ��� മനസിലാ�ാ��താണ്.
കാല�ളായി നട�� �ശ�മായ ചില പരീ�ണ�� പരിണാമം ശരിയാെണ�്
െതളിയി�ി��്. റി�ാ�ഡ് െല�സ്കി�െട ഇ-േകാളി ബാ�ീരിയ പരീ�ണ�ം ( E-Coli
bacteria experiments of Rechard Lenski ), റഷ�യി� നട�� സി�വ� േഫാക്സ്
പരീ�ണ�ം ( Silver Fox Experiments ) ആണ് അവ. െല�കി�െട പരീ�ണം 1988 �ം
േഫാക്സ് പരീ�ണം 1959 �ം �ട�ിയതാണ്. ര�ം ഇേ�ാ�ം �ട��.
നിത�ജീവിത�ി� ബാ�ീരിയക�ം ൈവറ�ക�ം മ��ക�െ�തിെര �ധിേരാധശ�ി
ൈകവരി��ത് പരിണാമ�ി� ഉദാഹരണമാണ്

4. പരിണാമം ശാ�േലാകം ��ണമായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ

തീ��യാ�ം. എ� മാ�മ�, �ശ� സ�വകലാശാലകളിെല�ാം, എ�ിന് മതപരമായ
നിയമ�� നിലനി��� സൗദി അേറബ�യിെല കിങ് അ��
സ�വകലാശാലയി�േപാ�ം പരിണാമെ��റി�് പഠി�ി���്.
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തീ��യാ�ം. എ� മാ�മ�, �ശ� സ�വകലാശാലകളിെല�ാം, എ�ിന് മതപരമായ
നിയമ�� നിലനി��� സൗദി അേറബ�യിെല കിങ് അ��
സ�വകലാശാലയി�േപാ�ം പരിണാമെ��റി�് പഠി�ി���്.

5. ഏകേകാശ ജീവികളി�നി�് പരിണമി�ാണ് വലിയ
ജീവിക� ഉ�ായെത�ി� ഇ�ം ഏകേകാശ ജീവിക�
ഉ�ായിരി��ത് എ�െനയാണ്

ഇതി�� ഉ�രം ആദ�െ� േചാദ��ി� ഉ�്. ഒ� ജീവി�് മ�േ�ഷ� (ജനിതക
ഉ��രിവ��നം) ഉ�ായി ആയിര�ണ�ിന് തല�റക� െകാ�് അത് മെ�ാ�ായി
പരിണമി� എ��െകാ�് ആദ�െ� ജീവി നശി�േപാകണം എ�ി�. കാരണം മ�േ�ഷ�
ഉ�ാ��ത് ആദ�െ� ജീവി�് നിലനി��ാ� സാധി���െകാ��.

6. എ�െനയാണ് ഏകേകാശ ജീവിക� ഉ�ായത്

േഫാസി� െതളി�കേളാ ജനിതകപരമായ െതളി�കേളാ ഉ�ാകാ� പ�ി�ാ�തിനാ�,
എ�െനയാണ് ത�ാ�കളി�നി�് േകാശ�� ഉ�ായത് എ�കാര�ം ശാ�ം
��ണമാ�ം െതളിയി�ാ� കാര�മാണ്. എ�ാ� ശാ��ിന് ഇത് തീ��ം
അറിവി�ാ� കാര��മ�. ഇ�ാര��ി� ചില �ധാന നിരീ�ണ�� ശാ�ം
നട�ിയി��്.
1953 � മി��ം ഉേറ�ം നട�ിയ �ശ�മായ പരീ�ണം എ��ാം. �മി�െട
ആരംഭഘ��ിെല അവ� പരീ�ണശാലയി� ��ിമമായി ��ി�െകാ�്, ആ
അവ�യി� വിവിധ അമീേനാ അസി�ക�ം േകാശ�ളി� ഉ� മ� ഓ�ഗാനിക്
ത�ാ�ക�ം ഉ�ാ�ാം എ�് ആ പരീ�ണം െതളിയി�. അ�േപാെല ഇ���
ശാ�ഞനായ �� ബഹാ�� 1963� ലളിതമായ േകാശ�ിെ� �റംഘടന ഓ�ഗാനിക്
ത�ാ�ക�ം ഫാ�ിഅസി�ക�ം ഉപേയാഗി�് ��ി�ി��്. ലളിതമായ േകാശംേപാ�ം
ഒ�യടി�് ഉ�ായത�. ഘ�ംഘ�മായ വികാസ�ി�െട ഉ�ായതാണ്.

7. മാലിന���ാര�ി� അടി�� െകാ��ാ�് ഒ�
ജേ�ാെജ�് വിമാനം �പെ���ാ�� സാധ�ത േപാെലയേ�
ത�ാ�ക� തനിെയ �ടിേ���് ലളിതമായ േകാശം േപാ�ം
ഉ�ാകാ�� സാധ�ത

�ശ� ശാ��നായ െ�ഡ് േഹായി� ഉ�യി� ഈ േചാദ�ം ചി�ി�ി��താണ്.
മാലിന���ാര�ിെല കഷണ�� �ടിേ�രാ� അവ ത�ി� �േത�കി�്
ആക�ഷണവിക�ഷണ�� ഒ�ം തെ�യി�. എ�ാ� ത�ാ�ക�െട കാര�ം
അ�െനയ�. രസത�നിയമ�� അ�സരി�് ത�ാ�ക� ത�ി�
രാസ�വ��ന�� നട�ാം. അ�െന സ�ീ�ണ ത�ാ�ക� ഉ�ാകാം.

8. േകാശ�ി��ിെല �വ��ന�� മനസിലാ�ിെയ�ി�
എ�െകാ�് ��ിമേകാശം അെ��ി� ��ിമ ജീവ�
ശാ��ിന് ഇ�വെര ഉ�ാ�ാ� കഴി�ി�ി�

േകാശ�ളിെല വിവിധ ത�ാ�ക�െട �വ��നം അതിസ�ീ�ണമാണ്. ഇനി�ം ധാരാളം
കാര��� മനസിലാ�ാ��്. ജീവ� എ�ാ� ആയിര�ണ�ിന് രാസ�വ��ന��
�മമായി നട�� ഒ� സമ�ലനാവ�യാണ്. ഇ�രം �വ��ന�െള�ാം ഇ�െന
നട�ാ� പാക�ിന് ഉ� സംവിധാനം ലാബി� ഒ��ാ� അ� എ��മ�. ഇതിന�ഥം
ഇത് ഒരി��ം സാധി�ി� എ��.

9. പരിണാമസി�ാ�ം െത�േമാൈഡനാമിക്സിെ�
ര�ാംനിയമ�ി� എതിരാേണാ

ഒരി��മ�. കാരണം ��തിനിയമ���് എതിരായി ��തിയി� ഒ�ം സാധ�മ�.
ര�ാംനിയമം ശരി�ം മനസിലാ�ാ�താണ് �കളിെല േചാദ��ി� കാരണം.
െത�േമാൈഡനാമിക്സിെ� ര�ാംനിയമം അ�സരി�് 'എ�േ�ാ�ി' എേ�ാ�ം
വ�ധി�ാേന പാ��. എ�െവ�ാ� ത�ാ�ക�ം മ�ം �ടിേ���് �മമായി
�വ��ി�� ഒ� സംവിധാനം (ഒ� വലിയ ത�ാ� അെ��ി� േകാശം) ഉ�ാകാ�
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വ�ധി�ാേന പാ��. എ�െവ�ാ� ത�ാ�ക�ം മ�ം �ടിേ���് �മമായി
�വ��ി�� ഒ� സംവിധാനം (ഒ� വലിയ ത�ാ� അെ��ി� േകാശം) ഉ�ാകാ�
പാടി� എ�ാണ് വാദം. യഥാ�ഥ�ി�, ഊ�ജം ലഭ�മാ�ിയാ� എ�േ�ാ�ി �റ�്
�മ�� ഒ� സംവിധാനം ഉ�ാ�ാം. പെ� അത് ഉ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഊ�ജം
ഉപേയാഗി�േ�ാ� മെ�വിെടെയ�ി�ം എ�േ�ാ�ി ര�ാംനിയമം അ�സരി�് ����്.
മെ�ാ� വാദം എ�േ�ാ�ി ഇ�െന �റ� �മ�� സംവിധാനം ഉ�ാ�ണെമ�ി�
അതിെനാ� ഉപകരണം േവണം എ�താണ്. ഒ� �ി�ജ് ഐസ് ഉ�ാ���േപാെല.
��തിയി� ഈ ഉപകരണം ��തിനിയമ�� തെ�യാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് രാവിെല
ഇലകളി� കാ�� ഐസ് ശ�ക�ളിെല �മമായ ആ�തി ര�ാംനിയമ�ം മ�
��തിനിയമ��ം അ�സരി�് ജലത�ാ�ക� േച��് തനിെയ ഉ�ാ�െ���താണ്.

10. അ�ം ഇ�ം �ര��േ�ാ. �ര�െനേ� ഇേ�ാ�
പരിണമി�ാ�ത്

എ�ാ ജീവികളി�ം ഇേ�ാ� അവ�� ആവാസവ�വ��് അ�സരി�് പരിണാമം
നട���്. �െറ വ�ഷ�� ആ��ൈദ�ഘ�ം ഉ� ഒ� ജീവിയി� എ�് പരിണാമം
ആണ് സംഭവി��ത് എ�് പറ�ക വിഷമകരമാണ്. കാരണം എെ��ി�ം മാ���
കാണണെമ�ി� പതിനായിര�ണ�ിേനാ ല��ണ�ിേനാ വ�ഷ�� േവ�ിവ�ം.
അ�െകാ�് �റ� മണി��ക� മാ�ം ജീവി�� ബാ�ീരിയേയാ ൈവറേസാ
പരിണമി��േ�ാ എ�് േനാ��തായിരി�ം �ാേയാഗികം. റി�ാ�ഡ് െല�സ്കി�െട
ഇ-േകാളി ബാ�ീരിയ പരീ�ണെ��റി�് വായി�ക.

11. േഫാസി�ക�െട അെ��ി� ജീവിക�െട ആ�തി
േനാ�ിയാേണാ ജീവിക� ത�ി�� അ��ം നി�ണയി��ത്

അ�. ജീവിക�െട ഡിഎ�എ േ�ണി താരതമ�ം െച�ാണ് പരിണാമപരമായി ഒ� ജീവി�്
ഏ��ം അ��് നി��� മ�് ജീവികെള നി�ണയി��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് മ�ഷ�ന്
ഏ��ം അ��് നി��� ജീവി േബാേനാേബാ ചി�ാ�സികളാണ്. ഇതിന�ഥം. ഈ
ചി�ാ�സികളി� നി�ാണ് മ�ഷ�� ഉ�ായത് എ��. ന�� ഇ����ം ഉ�ായത്
മെ�ാ� െപാ�ജീവിയി� നി�ാണ് എ�ാണ്.
മ�ഷ�േ�തട�ം വിവിധ ജീവിക�െട ഡിഎ�എ േ�ണിക� ��വനാ�ം ഉ��ഴി�ി��്.
ഇത� എ���� കാര�മ�. േലാകെ� പല പരീ�ണശാലക�െട വ�ഷ�� നീ�
�മഫലമായാണ് അത് സാധ�മായത്. മ�ഷ�േ�തട��� ഡിഎ�എ സാരം
സൗജന�മായി ഇ�് ലഭ��മാണ്. ജീ�ക�െട േ�ണീഘടന ലഭി�ാ� നാഷണ� െസ��
േഫാ� ബേയാെടക്േനാളജി ഇ�ഫ�േമഷ� (National Center for Biotechnology Information )
െവബ്ൈസ�് പരിേശാധി�ാ��താണ്.
വിവിധ ജീ�ക� താരതമ�ം െച�ാ� േബസിക് േലാ�� അൈല�െമ�് െസ��് �� (
Basic Local Alignment Search Tool ) ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. ഈ െവബ്ൈസ�ക�
എ�െന ഉപേയാഗി�ണം എ�റിയാ� ഈ വീഡിേയാ കാ�ക.
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12. മ�ഷ�ന് മാ�ം ��ിശ�ി എ�തരം പരിണാമ�ി�െട
ലഭി�. േലാകം ഒ�പാട് �േരാഗമി�ി�ം ��ാ�ക���റ��
�ഗ��ം ഇ�െ� �ഗ��ം ത�ി� ഭ�ണം േത��തിേലാ,
ഇര പിടി��തിേലാ ഒ�ം ഒ� മാ��ം വരാ�ത്
എ�െകാ�്. മ�ഷ�ന് മാ�ം പരിണാമം ന�കാ� മാ�ം
മ�ഷ�� എ�് കട�ാടാണ് ��തിേയാട് െച�ത്

േഗാറി� േപാെല�� �ര�കളിെല ചില മാ��� വഴി ഉ�ായ വിവിധ ജീവികളി� ഒ�
വ�ഗ�ിന് നിവ��നി��ാ� കഴി�ി��. പെ� ആ ജീവിക��് മരം കയറാേനാ
േവഗ�ി� ഓടാേനാ കഴി�ി��ി�. ഇരകെള�ം ശ��െള�ം കടി�കീറാ� ���
പ�ക�ം ഉ�ായി��ി�. മാ�മ�, കായികശ�ിയി�ം ഇവ�ക� വളെര പിറകി�
ആയി��. ഭ�ണ�ിെ� ലഭ�ത ഇവ�് �റവായി��. ശ��െള മണ�റിയാ� അ�
ന� �ാണശ�ിേയാ ഭയ�രമായ േകഴ്വിശ�ിേയാ, രാ�ിയി� കാ�ശ�ിേയാ ഈ
പാവം ജീവിക��് ഉ�ായി��ി�. െവ��ി� ഇറ�ിയാ� ��ി�ാ�ം. കാരണം
ജനിതകപരമായി നീ�� വശമി�. ത��് േനരിടാ� േദഹ�് േരാമ��ം �റവ്.
അതിജീവന�ിെ� കാര��ി� ര�ംെക� രീതിയി� പിറ� ഈ പാവ��
അതിജീവി�ാ� ചില കാര��� ക�പിടി�. ഒ�് ��മായി നി��ക. മെ�ാ�് �തി�ല
സാഹചര��െള േനരിടാ� ��ി ഉപേയാഗി�ക. ഇത് ര�ം െച� ജീവിക� അതിജീവി�.
ഓേരാ തല�റയി�ം േനടിയ അറി�ക� അ��വയിേല�് ൈകമാറി. ഏ��ം �ധാനമായി
��ി�� ജീവിക� അെ��ി� ഈ വിധ�ി�� അതിജീവന�ി� സഹായി�
മ�േ�ഷ�ക� ഉ�ായവ മാ�ം അതിജീവി�. അ�െനയാണ് ��ി��
ആ�നികമ�ഷ�െ� പിറവി.

13. ��ി ഉപേയാഗി�ാണ് മ�ഷ�� അതിജീവി�െത�ി�
അതിജീവന�ി� പരാജയെ�ടാ� േപാ�� ��വ�
ജീവിക��ം നിലനി��ിനാ�� േപാരാ��ി� ��ി
കിേ��

മ�ഷ�െ� പരിണാമശാഖയി� ഉ�ായി�� ജീവിക� ��ി ഉപേയാഗി�ത് മ�
മാ�ഗ�� ഇ�ാ��െകാ�ം (�കളിെല േചാദ��ം ഉ�ര�ം വായി�ക) അവ�്
�ര�െ�േപാെല �റ� ��ി ഉ�ായി���െകാ�മാണ്. ഇ�കാലി� നട�ാ�
കഴി�ി��ിെ��ി� ഈ ജീവിക��് ഒരി��ം ആ�നിക മ�ഷ�നായി പരിണമി�ാ�
കഴിയി�ായി��. തീ��യാ�ം അവ�് വംശനാശം സംഭവിേ�െന.
��ി ഉപേയാഗി�് അവ� െച� �ധാന കാര�ം ആ�ധ�� ഉ�ാ�ി ഉപേയാഗി�
എ�തായി��. ഇ�കാലി� നി��ാ�ം നട�ാ�ം ഓടാ�ം സാധി�തിനാ�
ഇ�ൈകക�ം ഇ�രം കാര����് അവ� ഉപേയാഗി�. എ�ി�േപാ�ം ��ി �റ�
മ�ഷ�ജീവിവ�ഗ���് വംശനാശം സംഭവി�.
പിെ� എ�െകാ�ാണ് ��ി �റ� മ� ജീവിക� അതിജീവി��ത്? കാരണം അവ�്
അവ�േടതായ മ� �ണ�� ഉ�്. ഉദാഹരണ�ിന്, ക�വ�് ഇരപിടി�ാ�ം, ശ��െള
േനരിടാ�ം വലിയ ��ി�ം ആ�ധ�ം ഒ�ം ആവശ�മി�. അ�േപാ�ം ��ിയി�ാ�
പാ�ിന് ഇര പിടി�ാ� ഒെരാ� കടി മതി.
ഓേരാ ജീവി�ം അതിജീവന�ിനായി ഓേരാേരാ കഴി�ക� ഉ�്. മ�ഷ�െ� കാര��ി�
ഇത് ��ിയാണ് എ�മാ�ം.

14. മ�ഷ�� ഏ��ം ��ത� പരിണമി� സവിേശഷ ജീവി
ആേണാ

േവണെമ�ി� എ�ാ ജീവിക��ം ഇത് അവകാശെ�ടാം. �കളി� �ചി�ി��െപാെല
��ി മ�ഷ��� ഒ� കഴിവ് മാ�മാണ്. ഇതി� പകരം മ� ജീവിക��് ന�
�ാണശ�ിേയാ കാ�്ചശ�ിേയാ ഉ�ായിരി�ം. ��തിയി� അവ�് 'രാജകീയമായി'
ജീവി�ാ� ആ കഴി�ക� മാ�ം മതി. അ�െകാ�് അവെയ സംബ�ി�് അവ
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��ി മ�ഷ��� ഒ� കഴിവ് മാ�മാണ്. ഇതി� പകരം മ� ജീവിക��് ന�
�ാണശ�ിേയാ കാ�്ചശ�ിേയാ ഉ�ായിരി�ം. ��തിയി� അവ�് 'രാജകീയമായി'
ജീവി�ാ� ആ കഴി�ക� മാ�ം മതി. അ�െകാ�് അവെയ സംബ�ി�് അവ
സവിേശഷജീവിക� ആണ്.
ഒ� ചി�ാ�സിയാണ് ഇെത���െത�ി� പറേ�െന, ഞ�� ചി�ാ�സിക�
സവിേശഷ ജീവിക� ആെണ�്. ഇല�ം കാ�ം ഇ�ംേപാെല തി� ബാ�ി സമയം കളി�ം
പര�രം െചാറി�ം മാ�ി�ം െകാ�� �ഖകരമായ ജീവിതം. ഏതാ�്
ത�െളേപാെല�� മ�ഷ�ജീവിക� ജീവി�ാ� േവ�ി എ��ാം േകാ�ായ�� ആണ്
കാ�ി���ത്. ഒ�് സമാധാനമായി�� �റംെചാറിയാ� േപാ�ം സമയമി�. ത�െള
േപാെല സവിേശഷജീവിക� അ�ാ�തിനാ� ജീവി�ാ� മ�ഷ�ന് ഇ�െന ക�െ�േ�
മതിയാ�!
മ�ഷ�െ� ൈകയി�� ഐേഫാ� ക�ി�് 'മ�ഷ�െന േപാെല സവിേശഷ
ജീവിയായി�െ��ി�' എെ�ാ�ം ഒ� �ര��ം ചി�ി�ി�. മര�ി� �കളി�
ചടി�യറി വ� കാ�ം ഇല�െമാെ� കി�ിയാ� �ര�� താെനാ� സവിേശഷ
ജീവിയാണേ�ാ എ�് പറയാ�� സേ�ാഷെമാെ� ലഭി���ാ�ം.

15. എ�െകാ�ാണ് ആ� ജീവികളി� ഉ�ായ അെത
മ�േ�ഷ�ക� െപ� ജീവികളി�ം ഇ� �ത�മായി ഉ�ായത്

ന� േചാദ�ം. ആ� ജീവികളി�ം െപ� ജീവികളി�ം ഒേര മ�േ�ഷ�ക� അ� ഉ�ായത്.
അ�െകാ�് തെ�യാണ് അവ�െട ആ�തിയി�ം സ�ഭാവ�ി�ം വ�ത�ാസം.
ഈ േചാദ��ിെ� യഥാ�ഥ അ�ഥം ആ� െപ� സവിേശഷത�് �റെമ��
കാര��ി�ം എ�െകാ�് ഒ�തരം മ�േ�ഷ�ക� ഉ�ായി എ�താണ്. ഉ�രം ലളിതം.
അവ ര�ം ജീവി��ത് ഒേര ആവാസവ�വ�യിലാണ്. അതിേന�ാ� ഉപരി,
പരിണാമ�ി�േവ�ി തല�റകെള ഉ�ാ��ത് ര�േപ�ം േച��ാണ്. ഒരാ��് വലിയ
മാ��� ഉ�ായാ�, അവ േച��് തല�റക� ഉ�ാ��ം അസാധ�മാ�ം. അെ��ി�
അ�െന വലിയ മാ��� ഉ�ായവ നിലനി��ി�. േവെറാ� വിധ�ി� പറ�ാ�,
ഒ�മി�് ���� ഉ�ാ��തിനാ� ആണിെ��ം െപ�ിെ��ം ജീ�ക� ഉ�
���ളാണ് എേ�ാ�ം ജനി�ക. ഈ ���� വള��് വീ�ം ���െള
ഉ�ാ�േ�ാ�ം ഇത് തെ�യാണ് സംഭവി��ത്.

ഉദാഹരണ�ിന് ഒ� ആണിന് മ�േ�ഷ�ക� സംഭവി� എ�ിരി�െ�. മ�േ�ഷ�ക�
വരാ� െപ�മായി �ത���ാദനം നട�േ�ാ� �����് ഇ�വ�ം അവ�െട
ജീ�ക� െകാ���. ���� ആേണാ െപേ�ാ ആകാം. അ�െന എേ�ാ�ം
ആണിന് െപ�ം, െപ�ിന് ആ�ം വലിയ മാ��� വരാെത ഉ�ായിരി�ം (ഈ
ഉദാഹരണ�ി�, മ�േ�ഷ�ക� വ� �തിയ ആണിന് ഇണേചരാ� പ�ിയ െപ�ിെ��ി�
ആ ആണിെ� അ��േ�ാെട ആ മ�േ�ഷ�ക� അ�ത��മാ�ം എ�് �േത�കം
പറേയ�തി�േ�ാ).

16. പരിണാമം ൈദവവിശ�ാസ�ി� എതിരാേണാ

പരിണാമം ശാ�സത�മാണ്. അത് ആ��ം എതിര�. ശാ��ം ൈദവവിശ�ാസ�ം
വ�ത�� രീതിയി� ആണ് �വ��ി��ത്. ശാ�ം െതളി�ക�െട�ം ��ി�െട�ം
അടി�ാന�ിലാണ് വിശ�സി��ത്. എ�ാ� മതവിശ�ാസ�ിന് എ�ം എ�െന�ം
വിശ�സി�ാം. അതി� െതളി�ക�െട പി�ബലം ആവശ�മി�. അ�െകാ� തെ� ശാ��ം
വിശ�ാസ�ം ത�ി�� ത��ം ഒരി��ം എവിെട�ം എ��ി�. �ത���ി�
ഒേരകാര�മാണ് ത��ി��ത് എ�് േതാ�െമ�ി�ം, ര� വ�ത�� കാര��ളാണ്
ഇ����ം പറ��ത്. അ�െകാ�് വിശ�ാസെ� ശാ�ം െകാ�ം ശാ�െ� വിശ�ാസം
െകാ�ം മനസിലാ�ാ� �മി��ത് മ��രമാണ്.
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